
ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นายครูทร  หนูทอง 15,660.00                  8010160032 เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1/2564 โดยครอบครัว

วา่ท่ี ร.ต.หญิงกนัทรา  วิไชยเดช 14,850.00                  8160612257 คา่จา้งธุรการโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์ ส.ค. 64

นางชุติมา  วินิโย 16,830.00                  8221007323 ค่าจา้งครูผูท้งคุณค่าแห่งแผ่นดิน ส.ค. 64
นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน 11,880.00                  8010717002 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ส.ค. 64

นางสาวสุไวบะ๊  อุมา 11,880.00                  8160352050 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ส.ค. 64

นางสาวสุกญัญา  ยอเวียน 11,880.00                  8010717010 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ส.ค. 64

นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข 11,880.00                  8160599153 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ส.ค. 64

นางสาวอลิวรรณ  สวา่งวงศ์ 11,880.00                  9862485655 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ส.ค. 64

นายรัฐกฤษ  กาญจนภรณ์ 14,850.00                  4870317591 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ส.ค. 64

นายพรเทพ  เพชรไทยพงศ์ 9,000.00                    8013034275 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ส.ค. 64

นายสุทธิพงษ ์ นกยงูทอง 9,000.00                    8013034291 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ส.ค. 64

นางเสาวลกัษณ์  ชอบท ากิจ 9,000.00                    8160345976 ค่าตอบแทนจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานราชการ ส.ค. 64

นางสาวอรพิน     นาควงค์ 9,000.00                    9520468587 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวสุภาภรณ์ นาคปาน 9,000.00                    8160364458 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวนิสาชล    มะศรี 9,000.00                    8140375489 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวภทัรวรินทร์ เดชแกว้ 9,000.00                    6788651620 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นายภานุพงศ ์เพชรนุย้ 9,000.00                    6765408797 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวพชัรี  ทองศรีแกว้ 9,000.00                    3890232914 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวชณัญรัตน์   ชุมขนุ 9,000.00                    9825656077 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวพชัริญา แนบเนียด 9,000.00                    9520176594 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางอารี ชูประสูตร 9,000.00                    7790302701 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์ 9,000.00                    6788081247 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวปรียาภรณ์ หมอยา 9,000.00                    9808861016 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวจิราพร คงเปีย 9,000.00                    6767603562 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวลกัษมณ ยิม้เส้ง 9,000.00                    8260455455 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวสาวิตรี แซ่ล้ิม 9,000.00                    9810537301 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาววชิราภรณ์ ปัจฉิม 9,000.00                    9811420076 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวพชัราพรรณ เมฆใหม่ 9,000.00                    8130154447 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางนิระมล นาคนวล 9,000.00                    8220156465ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64
นางจาริยะ ชยัประดิษฐ์ 9,000.00                    8140375721 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยครอบครัว, ค่าจ้างธุรการโครงการห้องเรียนพเิศษวทิย์ฯ ส.ค. 64, ค่าจ้างครูผู้ทงคุณค่าแห่ง

แผ่นดนิ ส.ค. 64, ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานราชการ ส.ค. 64, ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน, 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม, ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.นศ ประจ าเดอืน ส.ค. 64



ช่ือ - สกุล จ านวนเงิน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
นางสาวมาลี จนัทร์คง 9,000.00                    8220560762 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวณิชกานต ์แป้นจนัทร์ 9,000.00                    8220375213 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวศิโรรัตน์ บุญกอง 9,000.00                    8150151605 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวสุวนนัท ์ฤทธิรงค์ 9,000.00                    8280925139 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวธญัชนก คงภกัดี 9,000.00                    8220400633 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี 9,000.00                    8013109496 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นายศิขรินทร์ ควรร าพึง 9,000.00                    9851582557 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางสาวรสนานิง สะนิ 9,000.00                    8350462558 ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ สพม.นศ ประจ าเดือน ส.ค. 64

นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 525.00                       8151451912 ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมคณะกรรมการรับนกัเรียน

นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 23,895.00                  8151451912 ค่าใชจ่้ายในการประชุมเพ่ือบริหารจดัการภายใน สพม.นศ

นางนิชนนัท ์ พงษเ์กษมพรกุล 13,950.00                  8151451912 ค่าใชจ่้ายในการประชุมเพ่ือบริหารจดัการภายใน สพม.นศ


